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 مقدمه

 در بولیوي، شیلی و پرود سال، بومی منطقه آن 5000بیش از  قدمتیبا ، اسفناجخانواده  ) ازChenopodium quinoa, Willd( اکینو

 2n(پلوئید تتراآلواز لحاظ ژنتیکی گیاهی این گیاه  ).17( هستند C. hircinumو  C. berlandieriمرتبط  ياهگونه نیترکینزد است.

= 4x = 36( افشان است، گونه خودگرده کی نوایگرچه ک. ادهدفات کیفی رفتار دیپلوئیدي از خود نشان میص ترشاست که در بی

رشد  کینوا به گیاه ). 24دهد ( رخدر آن  افشانیردهدرصد دگرگ 10-17 ،گرده يهادانه یتالق و یگلده اما ممکن است در پاسخ به

به نوع  عملکرد بالقوه کینوا بستهاست.  خشکی، شوري و سرما ايهشتن هب و هوایی دشوار معروف است و مقاوم در شرایط آب

است. گرم  250در هر بوته دانه آن  حداکثر عملکرد .)8(تن در هکتار گزارش شده است  2-6و شرایط محیطی منطقه کشت  رقم

با  طول دوره رشد کینوا و دیتولخه رچ. )23( متفاوت استارقام مختلف آن  در، قطر ساقه، ارتفاع بوته، طول و قطر دانه همچنین

 کیولوژیزیروز پس از کاشت به بلوغ ف 90از ارقام  یکه برخیدر حال، روز است 120-240مدت زمان آن و  مرتبط است طول روز

  ).10( رسندیم

در آغاز  انویمهم است. در حال حاضرک اریبسآن  قاتیدر تحق شرفتهیت پاصف لیو تحل هیتجزاهمیت گیاه کینوا،  جه بهوت با

عملکرد، میزان  ا،ونیک يهادانه يتجار يهایژگیو نیترمهم ن،یساپون يو محتوا ياهیاست. با وجود ارزش تغذ يورتوسعه بهره

ژنتیکی صفات مهم و  ساختاراگرچه اطالعات کمی در رابطه با  ).9کمی هستند (صفات  جزوکه هستند پروتئین و درصد ساپونین 

هاي مختلف ولی در حال حاضر به منظور پی بردن به ماهیت ژنتیکی صفات کمی، روش ردد داوجو یویژه صفات کمبه 

 Linkage( یابی پیوستگینقشهبه  انتوها میجمله این روشاز .کنندمی ها را فراهمامکان کالبد شکافی دقیق آن ،ژنومیکس

mappingو تجزیه ارتباطی ( )Association analysisکه اکثراً جهت فهم ارتباط بین  رداشاره کتعادل پیوستگی  مدی عیاب نقشه ) یا

ي براها QTL یابی پیوستگی در شناساییگیرند. اگرچه موفقیت نقشهیک ژنوتیپ و یک فنوتیپ خاص مورد استفاده قرار می

- تر از چند سانتیبیشه ی شدشناسایناحیه  کهولی با توجه به این ،ها به اثبات رسیده استنهدر بسیاري از گو و متعدد صفات

ابی یههاي نقشجمعیت تهیههمچنین  .سازدرا با مشکل مواجه می مناسبهاي QTL باشد، شناساییمیمورگان و شامل صدها ژن 

بر بوده و این نیز خود  دگشنی زمانهاي کنترل شده و سپس چندین نسل خواز طریق تالقی) RILs( کیبوترهاي اینبرد نمانند الین

عنوان یک روش جایگزین و یا یابی ارتباطی بهنقشه ).14( باشدهاي پیوستگی میتفاده از نقشههاي اسز محدودیتگر ای دییک
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به توان است که از آن جمله می  QTLیابی ي زیادي نسبت به نقشهایامکمل جهت شناسایی ارتباط بین نشانگر و صفت، داراي مز

  ).26( آشاره کرد افزایش پوشش آللی بیعی وسم طپالاستفاده از ژرم ، QTLافزایش وضوح 

 نشانگر 6نشانگر ریزماهواره و  AFLP ، 19رنشانگ 230اساس  بررا اولین نقشه پیوستگی ژنتیکی کینوا  )15(موگان و همکاران  

RAPD  طول گروه لینکاژي به 35حاوي  نقشهاین  کردند. تهیه cM 1020  هارنشانگ فاصله بینبود و میانگین cM 4 دست آمدبه. 

نسبت تري هتروزیگوسیتی باال SSR هاينشانگر )SSRو  AFLP، RAPD( از بین نشانگرهاي استفاده شده ها نشان داد کهنتایج آن

 بهره برد.هاي اصالحی کینوا ژنتیکی و برنامه یابیدر نقشه هاتوان از آنادند که میان دنش هاستفاده شد به دیگر نشانگرهاي

استفاده کردند.  SSR نشانگر 216تعداد  ازو تهیه نقشه لینکاژي کینوا  SSR در جهت توسعه نشانگرهاي) 13ران (مکاو ه جارویس 

 بود. cM 913به طول گروه لینکاژي 38 این نقشه شامل .شد وردبرآ 0/ 57 طور متوسط ارزش هتروزیگوسیتی این نشانگرها به

مورد  AFLP هايرو نشانگ صفت مورفولوژیک 20تیپ کینوا را با استفاده از وژن 20بین تنوع ژنتیکی )22(یگز و همکاران رودر

مورفولوژیک مهمی چون ات صف حاصل از نتایج با  AFLPهاي که نتایج حاصل از نشانگرها گزارش کردند دادند. آن ارزیابی قرار

  . دارندیی ها همبستگی باالزیع جغرافیایی ژنوتیپرنگ دانه، رنگ پانیکل، فنولوژي و تو

صفت کمی ارزیابی  11صفت کیفی و  17براساس ژنوتیپ کینوا را  32تنوع ژنتیکی  ) در تحقیقی6و همکاران ( هارتیال   

راساس نتایج . بنوا از نظر صفات بررسی شده تنوع قابل توجهی وجود داردکی هايها نشان داد که بین ژنوتیپکردند. نتایج آن

بررسی تنوع ژنتیکی  هاينسبت به شاخص يباالتر ریمقاد نیانگیمهاي با منشاء امریکاي جنوبی یپژنوت ،تجزیه مولکولیحاصل از 

   کردند. ارایه) 95/83( ید چندشکلدرص) و 271/0( ی)، تنوع ژن411/0تعداد آلل ها، شاخص شانون ( نیانگیم از جمله

قابلیت کاشت آن در  و خشکی و شورياز جمله  حیطیهاي متنشدر مقابل  آنتحمل باالي  یلبه دل نوارغم اهمیت کییعل

تجزیه ارتباطی آن، تاکنون در ایران هیچ پژوهشی در زمینه کیفیت و ارزش غذایی باالي استفاده از و همچنین  مناطق مختلف کشور

 اياجز رد وعملکنگرهاي پیوسته با صفات مهم مرتبط با نشا شناسایی ،هدفبا به این دلیل، تحقیق حاضر  .نگرفته است تصور

  انجام گرفت.و پایدار هاي پرمحصول ژنوتیپ شناسایی و معرفی از جملههاي بعدي عملکرد به منظور استفاده در پژوهش

  

 

  هامواد و روش
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تکرار در استان لرستان  هاي کامل تصادفی با سهدر قالب طرح بلوك )1(جدول  نوایک یپتنوژ 50تعداد  ،پژوهشدر این 

متري با فاصله  6 در سه خط  هر ژنوتیپ .مورد ارزیابی قرار گرفتند 1399-1400دت دو سال زراعی م به دشت)کوه (شهرستان

 در طول فصلکشت شد.  به صورت دستی، متريتیدر عمق دو سان مترسانتی 30و فاصله روي ردیف  متـرسـانتی 35خطوط 

بعد از حذف گیري عملکرد دانه، محصول هر کرت اندازه ايبر. انجام شدصفات مختلف  برداريیادداشت اندازه گیري و رشد،

یت در نهاتولیدي توزین و  میزان دانه سپسو  خرمنکوبی Sampoآزمایشگاهی مدل و سپس بـا کمباین  شده ها برداشتحاشیه

استفاده  Minitab ver.16ر افزاهاي توصیفی از نرم محاسبه آماره نظورمبهد. ش گیريبر حسب کیلوگرم در هکتار اندازه دانه عملکرد

  شد.

با استفاده از  یر نشانگرهاي پیوسته با صفات مورد مطالعهو تکث  DNAاستخراج زمایشگاهی که شاملآمطالعات  جهت

  ورت گرفت:ت زیر صامااقد ،نشانگرهاي مولکولی بود

DNA     با استفاده از روش  یبرگ 3-4رحله جوان در م هايبرگ از بافت یژنومCTAB )5( تیفیک و تیکمو  استخراج DNA 

استفاده  با DNAتکثیر  سپس  .شد نییتعروش اسپکتروفتومتري  همچنین با استفاده از ودرصد  یکژل آگارز  ياستخراج شده رو

ام انجترموسایکلر  با استفاده از دستگاه )PCR( مرازیپل ايرهیواکنش زنجشد.  انجام ،)1(جدول ضمیمه  SSR نشانگرجفت  40از 

ها نیز با آمیزي ژل. رنگشدندتفکیک  ي% توسط دستگاه الکتروفورز عمود 6 دآمیلاکرییپل هايژل يرو PCR هايو فرآورده هدش

تمام  .شددهی توجه به نوارهاي ایجاد شده اسکوربا  برداري وها عکساً ژلایتاستفاده از روش نیترات نقره انجام شده و نه

  دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن انجام شد. ژنومیکس اهایشگآزمایشات مولکولی در آزم

هاي احتمالی یتجمع)، تعداد زیر Structure )21افزار براي تجزیه ساختار جمعیت، ابتدا براساس روش بیزین و با استفاده از نرم

-پارامتر حیاز برآورد صح نانیاطمو  گریدکیبا  جیجهت مطابقت دادن نتازده شد.  ) تخمینKهاي مورد مطالعه (موجود در ژنوتیپ

 يدر نظر گرفته شد. برا 10تا  1 از K هیمقدار اول شیآزما نی. در ادیها لحاظ گردتیجمع ریاز ز کیهر  يتکرار مستقل برا 7ها 

هاي پیوسته نگرنشا منظور شناساییدر نهایت به .تفاده شد) اس7و همکاران ( وانویموجود از روش ا تیجمع ریتعداد ز نیربهت نییتع

) و Q(مبتنی بر ماتریس  )GLM( ، تجزیه ارتباطی براساس مدل هاي خطی عمومیهاو ارزیابی پایداري آن با صفات مورد نظر
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 ) 1400) و سال دوم (1399هاي فنوتیپی حاصل از سال  اول (با استفاده از داده  )K و Q) (مبتنی بر ماتریس MLMخطی مخلوط (

  .)2(انجام گرفت  TASSEL 5.0ر افزانرم با استفاده از 

 هاي کینوا مورد مطالعهمشخصات ژنوتیپ -1جدول           

  منشا  شناسه  ژنوتیپ  ردیف  منشا  شناسه  ژنوتیپ  ردیف

1  CHEN542 D10180 Peru 26 CHEN175 D9354 Bolivi 

2 CHEN285 D9773 Peru 27 CHEN491 D9979 Bolivi  

3 CHEN353 D9844 Peru 28 CHEN651 D11995 Bolivi 

4 CHEN545 D11891 Peru 29 CHEN672 D12016 Bolivi 

5 CHEN585 D12240 Peru 30 CHEN654 D11998 Bolivi 

6 CHEN597 D11939 Peru 31 CHEN653 D11997 Bolivi 

7 CHEN335 D9826 Peru 32 CHEN680 D12024 Bolivi 

8 CHEN347 D9838 Peru 33 CHEN243 D9466 Bolivi 

9 CHEN250 D9486 Peru 34 CHEN178 D9357 Bolivi 

10 CHEN315 D9810 Peru 35 CHEN249 D9484 Bolivi 

11 CHEN360 D9851 Peru 36 CHEN144 D9372 Bolivi 

12 CHEN395 D9883 Peru 37 CHEN129 D9323 Bolivi 

13 CHEN438 D9925 Peru 38 CHEN195 D9406 Bolivi 

14 CHEN470 D9958 Peru 39 CHEN308 D9801 Bolivi 

15 CHEN439 D9926 Peru 40 CHEN138 D9366 Bolivi 

16 CHEN542 D10180 Peru 41 CHEN158 D9377 Bolivi 

17 CHEN469 D9957 Peru 42 CHEN160 D9375 Bolivi 

18 CHEN338 D9829 Peru 43 CHEN222 D9441 Bolivi 

19 CHEN444 D9931 Peru 44 CHEN128 D9320 Bolivi 

20 CHEN495 D9983 Peru 45 CHEN290 D9778 Bolivi 

21 CHEN520 D10009 Peru 46 CHEN227 D9447 Bolivi 

22 CHEN429 D9917 Peru 47 CHEN238 D9460 Bolivi 

23 CHEN500 D9989 Peru 48 CHEN233 D9453 Bolivi 

24 CHEN613 D11957 Peru 49 CHEN310 D9804 Bolivi 

25 CHEN555 D11902 Peru 50 CHEN152 D9383 Bolivi 

  

 

  ج و بحثنتای

صفات  هاي توصیفیمورد ارزیابی و همچنین داشتن یک دید کلی از محدوده آماره صفاتبه منظور تجزیه و تحلیل توصیفی 

 ).2(جدول تندمورد ارزیابی قرار گرف 1400و 1399مدت دو سال زراعی بهها رهآما
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باشد آزمایش از دقت قابل قبولی برخوردار بوده است. می 20زیر  ی شدهصفات بررس ژنوتیپی اتغییرضریب تکه به این با توجه

و صفات ژنوتیپی  باالترین ضریب تغییرات 62/16و  17/ 68ترتیب با به آذیندر این میان صفات ارتفاع بوته و روز تا تشکیل گل

  .)2(جدول ترین مقدار را دارا بودندکم 72/9و  68/8شاخص برداشت به ترتیب با مقدار درصد پروتئین و 

  هاي توصیفی صفات ارزیابی شده در پژوهشآماره- 2جدول 

ضریب تغییرات 

  ژنوتیپی (./.)
  صفات  میانگین  حداکثر  حداقل  انحراف معیار

  روز تا سه برگی  54/11  35/15  25/8  64/1  21/14

  آذینروز تا تشکیل گل  15/41 58/57 31/30 84/6  62/16

  آذینروز تا رنگی شدن گل  62/48  72/76 24/34 49/7  60/15

  روز تا گرده افشانی  57/58 36/86 44/40 59/8  66/14

  روز تا شیري شدن  56/70 39/98 54/52 45/8  97/11

  روز تا خمیري شدن  58/82 11/110 61/64 23/8  96/9

  روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی  77/117  30/147  00/96  67/14  46/12

  متر)ارتفاع بوته (سانتی  23/86  24/143  80/65  25/15  68/17

  متر)طول خوشه اصلی (سانتی  16/21  70/24  00/12  48/2  73/11

  تعداد خوشه  57/14  70/17  30/11  69/1  62/11

  وزن هزاردانه (گرم)  86/2  66/2  13/1  28/0  79/9

  دانه (درصد) ساپونین  12/2  45/3  65/1  34/0  03/16

  درصد پروتئین  58/18  60/21  30/15  61/1  68/8

  دانه (کیلوگرم در هکتار) عملکرد  22/2272  70/3049  70/1348  60/350  42/15

  شاخص برداشت (درصد)  42/28  42/36  65/19 11/4  72/9

  

صفت روز تا رسیدگی  از نظر کهنشان داد هاي مورد مطالعه ژنوتیپ در آن اجزايو  نگین صفات عملکردمیانتایج مقایسه  

ها بودند. از نظر طول خوشه اصلی، ترین ژنوتیپروز زودرس و دیررس 3/147و  96ترتیب با به 27و  16کی، ژنوتیپ لوژییزیوف

 12انگین با می 29ترین و ژنوتیپ شماره بیشمتر داراي سانتی 3/24و  7/24ترتیب با میانگین به 32 و 49 هاي شمارهژنوتیپ

همچنین نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین صفت طول  ).2(جدول ضمیمه  ودندشه بترین طول خوکممتر داراي سانتی

) ارتباط 1کاران (ا و همراوبها ).3) وجود داشت (جدول ضمیمه 762/0داري (معنیبسیار خوشه و عملکرد دانه رابطه مثبت و 

طول خوشه  چقدرطوري که هر بهند، کرد هاي کینوا گزارشو عملکرد دانه در ژنوتیپداري بین طول خوشه مثبت و معنی
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 ،منظور بهبود عملکرد دانهبه این ترتیب، در اصالح کینوا بهها بلندتر بود، از عملکرد دانه باالتري نیز برخوردار بودند. ژنوتیپ

  . )9شود (توصیه می تربا طول خوشه بیش يهاپینوته از ژفاداست

-ترین و ژنوتیپبیشخوشه،  17و  1/17، 7/17ترتیب با میانگین به 6و  32، 49 هشمارهاي ژنوتیپ از نظر تعداد خوشه در بوته،

همچنین . )2(جدول ضمیمه  نداشتها دترین تعداد خوشه را در بین همه ژنوتیپخوشه، کم 12و  3/11ترتیب با به 48و  29هاي 

وجود  )677/0( عداد خوشه در بوته و عملکرد دانهتبین داري قیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنیاین تح ضرایب همبستگی نتایج

این  ایجنت همانند ).3دول ضمیمه تر، داراي عملکرد دانه باالتري نیز بودند (جهاي با تعداد خوشه بیشکه ژنوتیپطوريبه، دارد

در کینوا گزارش شده  دانهکرد تعداد خوشه در بوته و عملدار بین ت و معنیدیگري نیز وجود ارتباط مثب هايحقیق، در آزمایشت

، 11هاي شماره درصد و ژنوتیپ 21 با میانگین بیش از ،32 و 49هاي شماره ). براي صفت درصد پروتئین دانه نیز ژنوتیپ4است (

هاي پنوتیتئین دانه را دارا بودند. مقایسه میانگین ژترین میزان پروکم ترین وبیش درصد 17تر از ین کمانگمی با 48و  29 ،27 ،19

داراي  گرم 50/2و  53/2، 66/2ترتیب با میانگین به 49و  32، 1 هاي شمارهژنوتیپدانه نشان داد که  وزن هزارمورد مطالعه از نظر 

ضرایب همبستگی نیز  ). نتایج2 مهدانه بودند (جدول ضمی ترین وزن هزارداراي کمگرم  13/1با  29ژنوتیپ شماره ترین و بیش

هاي با ژنوتیپکه طوري) وجود داشت، به938/0داري بین وزن هزاردانه و عملکرد دانه (معنیبسیار ت و مثب ستگینشان داد همب

رابطه  نتایج مطالعات دیگران نیز نشان داده است که ).3یمه ضم (جدول بودند باالتريتر داراي عملکرد دانه وزن هزار دانه بیش

هاي با طول که ژنوتیپ ملکرد دانه آن وجود دارد، بدین معنیه رشد کینوا با عدور طول داري بین وزن هزار دانه ومثبت و معنی

تري نیز برخوردار نه و عملکرد دانه بیشدا تر براي ذخیره مواد پرورده، از وزن هزاردلیل وجود زمان بیشتر، بهدوره رشد طوالنی

  ). 11و  1( هستند

میانگین عملکرد دانه  با 49و  32، 1هاي شماره ي مورد مطالعه نشان داد که ژنوتیپاهیپنتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه ژنوت

-بیش ها،دند. از بین این ژنوتیپلید کرتو را دانهترین میزان هر دو سال اجراي آزمایش، بیش کیلوگرم در هکتار در  2900بیش از 

کیلوگرم در هکتار داراي  7/3049که این ژنوتیپ با طوريبه داد،خود اختصاص به 1دانه را ژنوتیپ شماره  ملکردع مقدار ترین

لوگرم در هکتار یک 7/1348با  29ژنوتیپ شماره  به ترین میزان عملکرد دانه مربوطدر مقابل، کم باالترین میزان عملکرد دانه بود.

هاي برتر از نظر عملکرد عنوان ژنوتیپبه را 49و  32، 1ژنوتیپ  3توان میایجی که بیان شد، با توجه به نت). 2 (جدول ضمیمه بود
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هاي مشابهی روي کینوا، سطح درپژوهش )19(، پال و همکاران )12(موثر بر عملکرد معرفی کرد. جاکوبسن و همکاران  و اجزاي

  ارش کردند.هاي مورد مطالعه گزتنوع را براي بسیاري از ژنوتیپ از باالیی

  ارزیابی تنوع و ساختار ژنتیکی

با توزیع و پوشش ژنومی مناسب  SSRجفت نشانگر  40مختلف کینوا از  ژنوتیپ 50رسی تنوع و ساختار ژنتیکی ر برمنظوبه

 هاي چندشکله تکثیر شد که از این تعداد سهم آللفاده شداستهاي آلل توسط مارکر 181در مجموع  ).1(جدول ضمیمهاستفاده شد

 استفاده هاجمعیت بین و درون در افراد روابط توضیح براي که جمعیت ساختار ،کیتیژن در مطالعات درصد) بود. 20/97(آلل  176

 آلحالت ایده در یطارتبا تجزیه اتمطالع در دهد. همچنینارایه می را جمعیت یک در افراد تکاملی روابط از اندازيچشم شود،می

 شود، تقسیم هازیرگروه به ساختاري لحاظ به خود یدنبا جمعیت یعنی باشد، داشته وجود لعهمطا مورد جمعیت در ساختاري نباید

 اثر کهیرتوص در باشد. اعتماد قابل به نتایج یابیدست جهت در بازدارنده عامل تواندمی مطالعه جمعیت مورد در ساختار وجود زیرا

 در ). بنابراین3آمد ( خواهد ودجوبه کاذب مثبت نتایج گرفته نشوند، رنظ در ارتباط تجزیه در خویشاوندي روابط جمعیت و ساختار

جلوگیري کرد  صفات و نشانگرها بین کاذب ارتباطات مثبت شناسایی از توانمی جمعیت از ساختار آگاهییابی ارتباطی با نقشه

  .شد مانجا  STRUCTURE4.0 افزارنرم از استفاده با جمعیت ژنتیکی ساختار مطالعه تحقیق این ور، درین منظي ابرا لذا). 20(

براي )، 7را براساس روش ایوانو و همکاران () K=2، دو زیر جمعیت احتمالی (STRUCTUREنتایج حاصل از نرم افزار 

 در افراد سهم عضویت ماتریس محاسبه ورد ساختار جمعیت در برآووب مطل Kعنوان که به کرد شناسایی مطالعه موردهاي ژنوتیپ

تواند به انتساب یک گروه درآید که مطابق این روش یک ژنوتیپ هنگامی می).1شکل( شدگرفته  نظر در) Qکالستر (ماتریس  هر

 ن ژنوتیپ با ساختار مخلوطواعنباشد به 7/0تر از که درصد عضویت کمز آن باشد و در صورتیتر ایا بیش 7/0درصد عضویت آن 

ساختار زیر ژنوتیپ  25ینوا مطالعه شده در این پژوهش، یپ کژنوت 50بارپالت،  در شده ارایه جنتای اساس بر  شود.در نظر گرفته می

قرار وم در هیچ کدام از ساختارهاي اول و د(مخلوط  ساختارزیر  ژنوتیپ  6و ) سبز(ساختار دوم زیر  ژنوتیپ  19 ،)قرمز( اول

 )8( و همکاران ارتیهال ).2شکل( دهدتیپ را به ساختارها نشان مینوژضریب تعلق هر ّ بار پالت، محور عمودي .اشتندد) نگرفتند

 زیرجمعیت دوها، بررسی کردند و براي این ژنوتیپ راژنوتیپ کینوا  32ساختار  STRUCTURE2.3.4با استفاده از نرم افزار 
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 13رت : خوشه اول شامل صوی و مخلوط بهژنوتیپ در دو خوشه اصل 32 ها،آن پژوهشردند. در ک یشناسای )K=2احتمالی (

  .درصد) ساختار مخلوط داشتند34ژنوتیپ ( 11شه دوم  و درصد) در خو25ژنوتیپ ( 8 د) ،درص 41ژنوتیپ (

  

  با نشانگرهاي ریزماهواره )K=2العه (طم دمور کینوا نوتیپژ50در زیرجمعیت مناسب تعداد تعیین براي دوسویه نمودارهاي -1 شکل

 

  

رنگ  هر )K=2ریزماهواره ( مکان 40 اساس بر مطالعه مورد انوکی پژنوتی 50 براي Bayesianمدل   بر نیمبت کالستر تجزیه-2شکل

  دهد.می نشان را کالستر هر به فرد هر تعلق ضریب محورعمودي دهد.می نشان را کالستر یا زیرجمعیت یک

   MLMو  GLMهاي مورد مطالعه به وسیله مدل باطی صفاتتراتجزیه 

از روابط ناصحیح، با توجه به ساختار اقعی بین نشانگرها و صفات بط وروا در تجزیه و تحلیل ارتباطی، شناساییچالش اصلی 

- بهاست.  تار جمعیتخاستر از نتایج مثبت کاذب بیش ارایهجمعیت و روابط خویشاوندي است که البته اثر روابط خویشاوندي در 

هاي شناسایی شده ه نشانگرقایسین مهاي مختلف و همچناسایی شده در سالمنظور ارزیابی پایداري پیوستگی نشانگرهاي شن

هاي عنوان نشانگرهاي پیوسته و مستقل از اثرات محیطی در برنامهها بهپیوسته با صفات در سال اول با سال دوم و استفاده از آن

  صورت گرفت. MLMو  GLMه از مدل هاي فنوتیپی سال دوم با استفادتجزیه ارتباطی برمبناي داده دي،اژنمختلف به

نشان داد که  MLMو  GLMهاي ) براساس مدل1399هاي فنوتیپی سال اول (صل از تجزیه ارتباطی بر مبناي دادهاحیج نتا

با صفات مورد ارزیابی را  )>P 05/0( دار) ارتباط معنیMLM( 48) و GLM( 49ترتیب هاي استفاده شده در این پژوهش بهتشانگر

براي صفات بررسی شده  2Rدهد. میزان شوند را نشان میانگرها توجیه میط نشتوس درصد تغییرپذیري صفات که  2R .ادندنشان د

ترین بیش. صد متغییر بوددر 29/0تا  04/0از  MLM مدل و براي 33/0تا  06/0از  GLM مدل ترتیب برايبه )1399سال اول (در 
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صفت وزن هزار دانه تعلق با  12نشانگر اط تبار هب  MLMبا عملکرد دانه و در مدل  1 به ارتباط نشانگر GLMدر مدل  2Rمقدار 

باشند و هاي کدکننده صفات مطلوب میرو دو نشانگر ذکرشده، نشانگرهاي مفید و کارآمدي جهت شناسایی ژنداشت. از این

الح ت اصن جهتواسیار قابل اعتمادي هستند که میچنین نشانگرهاي بها متمرکز شد و همتوان روي آنیابی ژنومی مییلجهت توا

   ).3(جدول هاي مبتنی بر نشانگر مورد استفاده قرار گیرندآن از طریق روشعملکرد  دانه و اجزاي 

با روز تا  16مانند ارتباط نشانگرهاي ( GLMطریق مدل  از هاي مرتبط با برخی صفات فقطالزم به ذکر است که برخی از مکان

و برخی دیگر  فقط از  )با شاخص برداشت 24با وزن هزار دانه و  2شه، ل خوا طوب 36با تعداد خوشه،  25زیولوژیکی، رسیدگی فی

رصد ساپونین دانه با د 37 و یافشانبا روز تا گرده 15آذین، با روز تا تشکیل گل 4( مانند ارتباط نشانگرهاي MLM  طریق مدل

با توجه به این نتایج  ده در پژوهش تایید شد.شاده استف MLMو  GLMاز طریق  هر دو مدل ها ارتباط بقیه مکان و شدندشناسایی 

 از نوع اطالعات هاي شناسایی شده و مرتبط با صفات مورد مطالعه، ناشیتوان عنوان کرد که تفاوت در تعداد و نوع مکانمی

  صفت باشد. _منظور شناسایی ارتباطات نشانگرها بهودي مدلور

 MLMو GLM لف  با استفاده از دو مدل  گر مشترك را براي صفات مختنشانادي ن نتایج حاصل از تجزیه ارتباطی تعدهمچنی

کند، نژادي میت بهاقیحقتجایی که شناسایی نشانگرهاي مشترك کمک شایانی به گزینش همزمان صفات در از آن ند.شناسایی کرد

گرفت که ارتباط چند نشانگر با توان نتیجهیم 4 شده در جدول ارایهبراساس نتایج  ).25( نژادگران دارداي در نزد بهاهمیت ویژه

با عملکرد)  24 و 16، 4آذین یا ارتیاط نشانگرهاي با صفت روز تا تشکیل گل 7و  4یک صفت خاص (مثال ارتباط نشانگرهاي 

) 2R( از طرفی کم بودن مقدار ضریب تبیین ژنی صفات بررسی شده در این پژوهش دارد. ماهیت وراثت کمی و چند از حاکی

هاي شناسایی دهنده بخش کمی از تغییرات این صفات از طریق مکانبراي اکثر نشانگرهاي مرتبط نیز مؤید همین امر بوده و نشان

  باشد.روي تغییرات این صفات می ت به اثرات ژنتیکی)بسنتر اثرات محیط (شده و بنابرین تآثیر بیش
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 1399و صفات مرتبط با عملکرد و اجزاي آن در سال  SSRي نتایج تجزیه ارتباطی بین نشانگرها -3جدول 

  MLMمدل     GLMمدل                                           

 2R P-value  2R P-value   نگرنشاماره ش صفت

  ه برگیس اروز ت

10    18/0 03/0   16/0 02/0  

6    22/0 01/0   19/0 02/0  

3    26/0 01/0   22/0 01/0  

  آذینگل شکیلروز تا ت

  

4    06/0 14/0   04/0 03/0  

8    21/0 01/0   17/0 01/0  

  آذینروز تا رنگی شدن گل

  

4    18/0 01/0   15/0 01/0 

7    14/0 04/0   11/0 03/0 

  شانیروز تا گرده اف

13    25/0 01/0   20/0 02/0  

8   15/0 05/0   11/0 01/0  

9    18/0 03/0   14/0 04/0  

  روز تا شیري شدن

2    24/0 01/0   21/0 01/0  

15    22/0 01/0   17/0 02/0  

17    19/0 02/0   15/0 03/0  

  روز تا خمیري شدن

13    15/0 04/0   11/0 03/0  

16    17/0 02/0   15/0 02/0  

19    21/0 01/0   19/0 01/0  

روز تا رسیدگی 

  فیزیولوژیکی

15    07/0 08/0   04/0 04/0  

16    17/0 02/0   14/0 12/0  

17   15/0 04/0   14/0 01/0  

  متر)ارتفاع بوته (سانتی

21    18/0 03/0   17/0 03/0  

39    24/0 01/0   20/0 01/0  

36    21/0 02/0   19/0 01/0  

  تعداد خوشه

22    20/0 02/0   19/0 01/0  

25    16/0 04/0   13/0 09/0  

18    25/0 01/0   21/0 01/0  

20    18/0 03/0   16/0 03/0  

صلی طول خوشه ا

  متر)تی(سان

20    17/0 04/0   14/0 01/0  

23    22/0 01/0   19/0 01/0  

24   18/0 02/0   16/0 01/0  

36    12/0 05/0   11/0 08/0 
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 3ادامه جدول 

   GLM  MLM 

 2R P-value  2R P-value  نشانگر هشمار  صفت  

 (درصد) پروتئین دانه

  

35    27/0 01/0   24/0 01/0  

34    23/0 02/0   21/0 02/0  
38    18/0 03/0   17/0 04/0  

  (درصد) دانه ساپونین

  

40    18/0 03/0   16/0 05/0 

37    11/0 07/0    08/0 03/0 
26    26/0 01/0   23/0 01/0  
24   20/0 02/0   18/0 02/0  

 وزن هزاردانه (گرم)

  

22    23/0 02/0   21/0 01/0  

12    30/0 01/0   29/0 02/0  

5    28/0 01/0   25/0 02/0  

4    21/0 02/0   19/0 05/0  

2    14/0 05/0   11/0 07/0  

دانه (کیلوگرم در  عملکرد

 هکتار)

  

1    33/0 01/0   27/0 01/0  
4    28/0 01/0   25/0 02/0  
24    27/0 02/0   23/0 05/0  

14   21/0 03/0   19/0 03/0  

29    17/0 04/0   14/0 03/0  

16    15/0 05/0   13/0 02/0  

 برداشت خصشا

 (درصد)

  

31    20/0 01/0   17/0 02/0  
32    17/0 02/0   16/0 03/0  
40    12/0 03/0   09/0 01/0  

24    19/0 01/0   16/0 09/0  

  

   (سال اول) ختلف بررسی شده در این پژوهشي صفات مانشانگرهاي مشترك برلیست  -4جدول

  صفت  هاي مشتركنشانگر

SSR2 نوتئید پرروز تا شیري شدن و درص  

SSR4  دانه آذین، وزن هزار دانه و عملکردآذین، روز تا رنگی شدن گل روز تا تشکیل گل  

SSR7  دانهآذین و روز تا شیري شدن روز تا رنگی شدن گل  

SSR13  دانه میري شدننی و روز تا خشاافهدرروز تا گ  

SSR15    کولوژیو روز تا رسیدگی فیزیدانه روز تا شیري شدن  

SSR16  دانه ، روز تا رسیدگی فیزیولوژي و عملکرددانه تا خمیري شدنز رو  

SSR24  طول خوشه، درصد ساپونین، عملکرد و شاخص برداشت  

SSR36  ارتفاع بوته و طول خوشه  

SSR40  اخص برداشتین و شنودرصد ساپ  
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ارتباط  MLM ،105و  GLMو مدل اس دبراس)  در مجموع 1400هاي فنوتیپی سال دوم (براي داده یرتباطجزیه انتایج حاصل از ت

ارتباط  53ترتیب ، که از این تعداد بهعملکرد را شناسایی کرد يادار بین نشانگر (مکان) با صفات مرتبط با عملکرد و اجزمعنی

و ان مک ششبا  دانه صفات عملکرد در سال دوم). 5(جدول  ، اختصاص یافتMLMدار به ارتباط معنی 52و  GLMبه  دارمعنی

دار را با نشانگرهاي استفاده شده در این ترین ارتباط معنیترین و کممکان به ترتیب بیش آذین با یکروز تا رنگی شدن گل

 مدل و براي 63/0تا  80/0از  GLM لمد ترتیب برايبه )1400( دوم در سال شدهبراي صفات بررسی  2Rمیزان  .پژوهش داشتند

MLM  2ترین مقدار بیشبا عملکرد دانه  35ارتباط نشانگر ر بود. غییتدرصد م 31/0تا  50/0ازR  مدلهر دو در را  LMG و 

LMM 2ترین مقدار و کم شتداR  در مدلGLM  ل مد با طول خوشه و در 25به ارتباط نشانگرMLM روز  با 6ارتباط نشانگر  به

  اختصاص یافت. آذینرنگی شدن گلتا 

در بررسی  MLMمدل  از دروغین مثبت نتایج کاهش و نتایج ی ساختار جمعیت و بهبودرسبر منظور ) به16و همکاران  ( میزنو

- لتري نسبت به مدو نتایج دقیقده کرده تفاصفت فنوتیپی مانند طول ریشه، وزن هزاردانه، ارتفاع گیاه و قطر ساقه در کینوا اس 12

مجموعه  10یابی ارتباطی، ارتباط بین فاده از روش مکانستاا ب )18( پاتیرنج و همکارانگزارش کردند.  Qو  Kهاي خطی منفرد 

 وددار نیمع ، ارتباطدند و ضمن تایید روش استفاده شدهبررسی کررا ژنوتیپ کینوا  310و کیفی در  صفت کمی 17با  SNPمارکر 

ا گلدهی، روز تا ت روزصفات مکان مرتبط با  هفتمکان با مقاومت به سفیدك پودري و  یکو مکان با صفت وزن هزاردانه 

  گزارش کردند. Cq2Aرسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته و طول خوشه را بر روي کروموزوم 
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 1400در سال  آنملکرد و اجزاي تبط با عمر و صفات SSRنتایج تجزیه ارتباطی بین نشانگرهاي  -5جدول 

   GLM  MLM 

  2R P-value   2R  P-value   نگرنشاماره ش  صفت

  تا سه برگیز ور
1    22 /0 01 /0   18 /0 03 /0  

2    16 /0 03 /0   15 /0 02 /0  

3    15 /0 03 /0   13 /0 01 /0  

  آذینروز تا تشکیل گل
4    18 /0 01 /0   15 /0 01 /0  

5    16 /0 02 /0   13 /0 04 /0  

  آذینشدن گلروز تا رنگی 
4    14 /0 03 /0   11 /0 01 /0 

6    09 /0 09 /0   05 /0 02 /0 

  روز تا گرده افشانی
7    25 /0 01 /0   23 /0 01 /0  

8   19 /0 03 /0   17 /0 02 /0  

9    17 /0 03 /0   16 /0 02 /0  

  روز تا شیري شدن
10    24 /0 02 /0   21 /0 09 /0  

11    21 /0 03 /0   20 /0 03 /0  

12    14 /0 05 /0   12 /0 01 /0  

  وز تا خمیري شدنر
13    20 /0 01 /0   16 /0 01 /0  

10    15 /0 03 /0   13 /0 04 /0  

14    08 /0 08 /0   06 /0 03 /0  

  روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی

15    12 /0 04 /0   11 /0 01 /0  

16    19 /0 02 /0   17 /0 02 /0  

17   16 /0 03 /0   15 /0 08 /0  

2    23 /0 0.01   22 /0 04 /0  

   متر)انتی(س ارتفاع بوته

18    20 /0 01 /0   18 /0 01 /0  

19    14 /0 03 /0   12 /0 02 /0  

20    19 /0 01 /0   15 /0 08 /0  

21    16 /0 02 /0   14 /0 03 /0  

  تعداد خوشه

22    25 /0 01 /0   22 /0 01 /0  

23    15 /0 05 /0   13 /0 02 /0  

24    11 /0 06 /0   10 /0 04 /0  

16    23 /0 01 /0   22 /0 07 /0  

   متر)نتیطول خوشه اصلی (سا

25    08 /0 04 /0   06 /0 05 /0  

26    10 /0 04 /0   08 /0 03 /0  

24   15 /0 03 /0   13 /0 02 /0  

27    18 /0 02 /0   16 /0 01 /0  
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 5ادامه جدول  

  MLMمدل     GLMمدل     

 2R P-value  2R P-value  نگرنشاماره ش  صفات

  

  (درصد) درصد پروتئین

  

  

28    23 /0 01 /0   21 /0 01 /0  

29    20 /0 02 /0   16 /0 02 /0  

30    19 /0 02 /0   17 /0 04 /0  

24    15 /0 03 /0   12 /0 05 /0  

16    11 /0 04 /0   10 /0 03 /0  

  درصد)( دانه پونینسا

31    15 /0 04 /0   13 /0 02 /0 

32    10 /0 09 /0   07 /0 03 /0 

24    16 /0 02 /0   11 /0 01 /0  

16   24 /0 01 /0   22 /0 05 /0  

33    28 /0 01 /0   26 /0 09 /0  

   اردانه (گرم)هز وزن

34    20 /0 03 /0   18 /0 01 /0  

24    24 /0 02 /0   22 /0 01 /0  

26    17 /0 04 /0   14 /0 02 /0  

22    30 /0 01 /0   29 /0 03 /0  

2    16 /0 05 /0   15 /0 05 /0  

  دانه (کیلوگرم در هکتار) عملکرد

35    36 /0 01 /0   31 /0 01 /0  

36    31 /0 01 /0   29 /0 02 /0  

37    27 /0 02 /0   26 /0 05 /0  

24   23 /0 02 /0   18 /0 03 /0  

26    20 /0 03 /0   16 /0 03 /0  

16    16 /0 04 /0   14 /0 02 /0  

  صد)(در شاخص برداشت

38    25 /0 01 /0   22 /0 01 /0  

39    21 /0 01 /0   16 /0 03 /0  

40    16 /0 03 /0   11 /0 02 /0  

24    15 /0 03 /0   14 /0 04 /0  

26    11 /0 05 /0   08 /0 09 /0  

  

. در این پژوهش، شده است ارایه 6سال در جدول دار با صفات مورد ارزیابی طی دو داراي ارتباط معنیو  نشانگرهاي پیوسته

هاي مختلف بررسی شده ممکن است حاکی از عدم وجود اثرات متقابل سال شانگرهاي مشترك براي یک صفت خاص درد نوجو

ین ا. بنابرگیردبا صفات مورد نظر تحت تآثیر اثر سال قرار نمی رهاکه پیوستگی این نشانگبه نحويبین این نشانگرها با سال باشد، 
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نگرهاي پیوسته با صفات مدنظر و مستقل از سال استفاده عنوان نشاژادي کینوا بهنمختلف بهاي هشانگرها در برنامهتوان از این نمی

باشد، ممکن است ژن یا نواحی می دانه عملکرد ایش، افزنژاديبهو اصالحی  هايکه هدف نهایی اکثر برنامهکرد. با توجه به این

 دیگر ابسته باشند. به عبارتیتانسیل خود به عوامل محیطی تولید ور پبروز حداکث دراي آن یا اجز دانه مرتبط با عملکردژنومی 

ی مرتبط در محیط نومطور مستقل نبوده و در حقیقت برآیند عملکرد نواحی ژها بهحصول یک عملکرد قابل قبول نتیجه تظاهر ژن

ها و تعیین میزان پایداري پیوستگی آن انهد م مرتبط با عملکرداحی ژنومی پیوسته با صفات مهین شناسایی چنین نواباشد، بنابرمی

  تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.هاي مختلف میدر محیط

  

  طی دو سال مورد نظرنشانگرهاي پیوسته با  صفات لیست   -6جدول 

  صفت   هاي مشتركگرشانن

SSR2 وزن هزار دانه  

SSR3  گیروز تا سه بر  

SSR4   اشتبردذین، شاخص آروز تا رنگی شدن گل  

SSR8  وSSR9  آذین روز تا رنگی شدن گل  

SSR13  ز تا شیري شدنرو  

SSR15  روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی  

SSR16  روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، عملکرد  

SSR21  تهارتفاع بو  

SSR22  تعداد خوشه، وزن هزار دانه  

SSR24   طول خوشه، درصد ساپونین، عملکرد  

SSR40  رداشتشاخص ب  

  

  گیري کلییجهنت

شناسایی  تواند درهمراه با ترکیبی از نشانگرهاي مختلف می MLM و GLM استفاده از روشپژوهش حاضر نشان داد که یج نتا 

مؤثر باشد. البته بهتر است جهت افزایش کارایی  ویژه عملکرد و اجزاي آنینوا بهکر د مهم زراعینشانگرهاي مرتبط با صفات 

همچنین  .شود استفاده یارتباط ات تجزیهمطالع در ISSR و SNP نشانگرهاي مانند بیشتراز نشانگرهاي ،تبطانگرهاي مرنش شناسایی

ها با ارتباط آن مورد بررسی قرار گیرد تا از تريرگهاي بزمطالعاتی در جمعیت شده در چنین شناسایی الزم است نشانگرهاي

اصالحی افزایش یابد. با توجه  هاينشانگرها در برنامهکاربرد این  ییآارین ترتیب کو بد اطمینان حاصل شود صفات مورد مطالعه
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بنابراین  عه مؤثر بودندطالصفات مورد م تولیدي توسط آغازگرهاي مورد استفاده در این تحقیق بر روي به اینکه اکثر نشانگرهاي

یابی و هاي نقشهي تهیه جمعیتلدین مناسب براوا شناسایی هتج کینواهاي اصالحی این آغازگرها در برنامه احتمال دارد بتوان از

که  40و  24، 22، 21، 16، 15، 13، 9، 8، 4، 3، 2نشانگرهاي  تواندر نهایت می.ه هیبرید استفاده کرد.هیبرید یا نیم تولید ارقام

 32، 1هاي و ژنوتیپ بخشاهیانگرهاي آگعنوان نشبه را بودندآن موثر برو اجزاي  دانه ت عملکرداري با صفدداراي ارتباط معنی

    .دکرهاي اصالحی معرفی جهت ادامه برنامه از نظر عملکرد و اجزاي آن هاي برتر به عنوان ژنوتیپ 49و 
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Identification of microsatellite markers associated with important agronomic traits in 

Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd) 

Ebrahim Souri-laki1, Babak Rabiei2*,  Hassan Marashi3 ,Vahid Jokar-fard4 and Andeas Borner5 
 

Abstract  

In this research, 50 quinoa genotypes were investigated using 40 pairs of microsatellite markers (SSR) to 

identify the superior genotypes in terms of grain yield, the components affecting it, and the features 

Linked to the studied traits were also introduced using Association analysis. The study of Grain yield 

traits and the factors affecting it showed that the traits of day to physiological maturity, panicle length, 

number of panicle per plant, and 1000 -grain weight were the most important traits affecting Grain yield, 

and finally genotypes 1, 32 and 49 were the essential traits in terms of these traits. They were introduced 

as superior genotypes. Studying the population structure using Structure software showed two possible 

subgroups (K=2) in the studied population and the results of the bar plot confirmed it. The results of the 

correlation analysis using the general linear model (GLM) and the mixed linear model (MLM) numbers 

49, 53 (GLM) and number 48, 52 (MLM) showed a significant indicator-adjective relationship, 

respectively, for the first year (2018) and the second (2019) identified. Among the significant marker-trait 

relationships identified for different traits, the highest number of meaningful relationships were identified 

for grain yield and 1000 -grain weight traits with 6 and 5 relationships, respectively. In total, based on the 

results of the correlation analysis, 12 continuous markers were identified with a significant relationship 

with the evaluated traits during both years. Therefore, these markers can be used as fixed and stable 

markers in different quinoa breeding programs. 

Keywords: Association analysis, Genetic diversity, Population structure, Marker-trait association. 
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ت آغازگرهاي مورد استفاده در این مطالعهنام و مشخصا -1ضمیمه دول ج  

 ردیف

 

 نشانگر

 

بتداییتوالی ا  

 

 توالی انتهایی

 

1 SSR1 tggctatatcatatgcgtaatgtg gggctcagattgtatctcgac 
2 SSR2 tctgcaggatcggtaacctt ttgtatctcggcttcccact 
3 SSR3 aggtacaggcgcaaggatac cggtagcatagcacagaacg 
4 SSR4 agattgtatctcggctttcca cacttcattgtattgcatttagga 
5 SSR5 cctaatgccacggtttccta ccgctgaatagacacccagt 
6 SSR6 gagtgggagcccagattgta agcaaagtaaatttcaacaaagca 
7 SSR7 cggagtcagatggttctggt tcaagtgcagctcaatcacc 
8 SSR8 tttaaactttattgacccttggaaa ggatgctattgcattgctga 
9 SSR9 tcaaatatgtgtggaccactctaag ccaatttcttgtaaattgattgactt 

10 SSR10 agagaccaatgccggataga gttcgctatagctagaggagtgg 
11 SSR11 tgccaactgacgagacaaag gcgggagctcatatcttcac 
12 SSR12 ggcagcgatcgtgaaata gggacccaaattgtatctcg 
13 SSR13 gcatgagtggtaatggagga cttgaaggagcagtattattcac 
14 SSR14 tctcggttccctactaatttcttg tttatgcagcaagggttgtaaa 
15 SSR15 tcatgcctaggatcttgcttt tcgtatacggactaaattgtccac 
16 SSR16 ttgagcaggatgatgtggag ttggagaaacataccttgttgg 
17 SSR17 gaatttgcatgcccttcatt ccgccctcgctactatgat 
18 SSR18 tggttggaggcaaacatacc tgagggtgaagaggaggatg 
19 SSR19 gtagttgggcggatgtgtct gcgactgagctagcaggttt 
20 SSR20 ccaattgcatgctcctcatt aatgcaaacatgggaggaga 
21 SSR21 atatggaagtcggccaacag gcatgctcatcatttgttgc 
22 SSR22 caccagaaccctcgatctaca tggttactgttgttgttgttaatttg 
23 SSR23 aaagaacgcatccttccaat aacctagccaacactccctaaa 
24 SSR24 attgccgacaatgaacgaat atgtaaatggcatgtcccaac 
25 SSR25 aaacaaattctatcattcggttagg gccaacgagcctgatgtaa 
26 SSR26 tttggtgcaaatgttgttca ttccaagaccaaaccctctc 
27 SSR27 ttggtagtgggtaagagaacctg ctccctccagccacataatc 
28 SSR28 gcagtgcatgaatttggaca gaagctggcaccttatacatgc 
29 SSR29 acgtcgaggatggctaggt ccaacaatcatcatcaataccc 
30 SSR30 aaatttctgcctctgtgcaa ctcaaacttctgcctcctga 
31 SSR31 tgttgattgataatatgtaatggtgga cattcataacagcgagagatgg 
32 SSR32 cccaacccaccaaacttaca gaaaggaaagtgattgcaaagaa 
33 SSR33 gactaacggtgtccaaactgc ccttctgcattacaccgtca 
34 SSR34 ataaccactccgatggcaaa cagccacctggcagttaga 
35 SSR35 accttgaaccacaccgaaac tcgctgctcatcaccatatt 
36 SSR36 aatggtaaacagaccagactagca tgggttcatttagtagaatcaagg 
37 SSR37 tgttgagtgcgctttaatgg aataggtgtagccgcgtagg 
38 SSR38 ccttccttctctacgctctcc tgggacccaaatctttcatag 
39 SSR39 gctttgtagacacctgtcatgg ccactccgatgataaagttagaatg 
40 SSR40 gctgtgtttgacccatgttg caaccacagcaaaggtgtga 

 مامی نشانگرهاي انتخاب شده از شرکت ت Cinagen دایران تهیه ش
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وتیپ کینواژن 50اجزاي آن در و  دانه مقایسه میانگین صفات عملکرد -2ل ضمیمه جدو  

 عملکرد دانه

روز تا 

 رسیدگی

 فیزیولوژیک

درصد 

 پروتئین

وزن هزار 

 دانه
 طول خوشه

تعداد خوشه 

هدر بوت  

شناسه 

 ژنوتیپ
 ردیف

7 /3049  a 0 /109  b-e 3 /20  abc 66 /2  a 3 /23  abc 3 /16  abc CHEN542 1 

0 /2814  abc 3 /711  a-e 3 /19  a-e 42 /2  abc 3 /22  abc 3 /15  a-d CHEN285 2 

3 /2224  a-d 7 /101  a-e 0 /19  a-e 91 /1  a-d 0 /22  abc 0 /15  a-d CHEN353 3 

0 /2217  a-d 3 /341  a-d 3 /18  a-e 90 /1  a-d 3 /21  abc 3 /14  a-d CHEN545 4 

0 /2449  a-d 3 /131  a-e 3 /20  abc 10 /2  a-d 3 /13  abc 3 /16  abc CHEN585 5 

3 /2434  a-d 0 /111  a-e 0 /19  a-e 09 /2  a-d 0 /22  abc 0 /17  ab CHEN597 6 

3 /1849  a-d 3 /97  de 3 /17  b-e 57 /1  a-d 3 /20  bcd 3 /13  a-d CHEN335 7 

0 /2416  a-d 5 /101  a-e 0 /18  a-e 07 /2  a-d 0 /12  abc 0 /14  a-d CHEN347 8 

3 /2202  a-d 3 /241  a-e 3 /19  a-e 89 /1  a-d 3 /22  abc 3 /15  a-d CHEN250 9 

0 /2195  a-d 7 /711  a-e 0 /17  b-e 83 /1  a-d 0 /20  cde 0 /13  bcd CHEN315 10 

3 /1827  a-d 7 /701  cde 6 /16  cde 55 /1  a-d 7 /19  cde 7 /12  bcd CHEN360 11 

7 /9526  abc 3 /251  a-e 0 /02  a-d 32 /2  a-d 0 /23  abc 0 /16  abc CHEN395 12 

7 /9526  abc 7 /114  a-e 6 /18  a-e 32 /2  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN438 13 

7 /2187  a-d 0 /116  a-e 3 /17  b-e 87 /1  a-d 3 /20  bcd 3 /13  a-d CHEN470 14 

3 /2412  a-d 7 /118  a-e 3 /19  a-e 07 /2  a-d 3 /22  abc 3 /15  a-d CHEN439 15 

7 /3221  a-d 0 /69  e 6 /18  a-e 82 /1  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN542 16 

3 /1805  a-d 0 /001  de 3 /17  b-e 53 /1  a-d 3 /20  bcd 3 /13  a-d CHEN469 17 

7 /0628  abc 7 /021  cde 6 /18  a-e 41 /2  abc 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN338 18 

3 /1529  cd 3 /96  e 3 /16  cde 29 /1  cd 3 /91  cde 3 /12  cd CHEN444 19 

7 /2684  abc 0 /121  a-e 6 /18  a-e 31 /2  a-d 7 /21  abc 7 /13  a-d CHEN495 02  

0 /2383  a-d 3 /109  b-e 0 /19  a-e 04 /2  a-d 0 /22  abc 0 /15  a-d CHEN520 21 

0 /2372  a-d 0 /111  a-e 6 /18  a-e 03 /2  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN429 22 

7 /2806  abc 0 /120  a-e 6 /19  a-d 41 /2  abc 7 /22  abc 7 /15  a-d CHEN500 23 

7 /1801  a-d 7 /128  a-e 6 /18  a-e 53 /1  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN613 24 

7 /2684  abc 7 /106  cde 0 /20  a-d 31 /2  a-d 0 /33  abc 0 /16  abc CHEN555 25 
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2ادامه جدول ضمیمه   

 عملکرد دانه

روز تا 

 رسیدگی

 فیزیولوژیک

درصد 

 پروتئین

وزن هزار 

 دانه
شهطول خو  

ه تعداد خوش

 در بوته

شناسه 

 ژنوتیپ
 ردیف

7 /1212  a-d 0 /128  a-e 0 /18  a-e 18 /1  a-d 3 /20  abc 3 /13  a-d CHEN175 26 

7 /1790  a-d 3 /147  a 3 /16  cde 52 /1  a-d 3 /19  cde 3 /12  cd CHEN491 72  

7 /2121  a-d 7 /111  a-e 0 /19  a-e 81 /1  a-d 0 /22  abc 0 /15  a-d CHEN651 28 

7 /1348  d 3 /105  cde 3 /15  e 13 /1  d 0 /12  g 3 /11  d CHEN672 29 

7 /3267  a-d 3 /109  b-e 0 /91  a-e 30 /2  a-d 0 /22  abc 0 /15  a-d CHEN654 30 

3 /1739  a-d 7 /122  a-e 6 /18  a-e 47 /1  a-d 7 /16  def 7 /14  a-d CHEN653 31 

3 /2943  ab 3 /139  abc 0 /21  ab 53 /2  ab 3 /24  ab 1 /17  a-d CHEN680 32 

3 /1208  a-d 0 /145  ab 6 /16  a-e 78 /1  a-d 7 /21  abc 3 /14  a-d CHEN243 33 

7 /2673  a-d 3 /127  a-e 0 /19  a-e 30 /2  a-d 0 /22  abc 3 /14  a-d CHEN178 34 

0 /1721  bcd 3 /122  a-e 6 /17  a-e 46 /1  a-d 7 /20  a-d 7 /13  a-d CHEN249 35 

3 /2059  a-d 0 /128  a-e 6 /18  a-e 76 /1  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN144 36 

3 /2368  a-d 7 /122  a-e 0 /18  a-e 03 /2  a-d 0 /21  abc 0 /14  a-d CHEN129 37 

7 /1691  bcd 3 /128  a-e 0 /18  a-e 43 /1  a-d 0 /16  efg 0 /41  a-d CHEN195 38 

3 /2357  a-d 3 /123  a-e 0 /18  a-e 02 /2  a-d 0 /21  abc 0 /14  a-d CHEN308 39 

3 /1651  bcd 3 /911  a-e 6 /18  a-e 39 /1  a-d 7 /21  abc 7 /14  a-d CHEN138 40 

3 /2048  a-d 6 /611  a-e 3 /18  a-e 75 /1  a-d 3 /21  abc 3 /14  a-d CHEN158 41 

3 /2644  a-d 7 /128  a-e 6 /19  a-d 72 /2  a-d 7 /22  abc 7 /15  a-d CHEN160 42 

3 /2600  a-d 3 /123  a-e 0 /19  a-e 23 /2  a-d 0 /22  abc 0 /15  a-d CHEN222 43 

3 /2600  a-d 7 /710  cde 3 /19  a-e 23 /2  a-d 3 /22  abc 3 /15  a-d CHEN128 44 

0 /2350  a-d 3 /106  ade 3 /19  a-e 01 /2  a-d 3 /22  abc 3 /15  a-d CHEN290 45 

0 /2339  a-d 3 /123  a-e 0 /18  a-e 06 /2  a-d 0 /21  abc 0 /14  a-d CHEN227 46 

0 /2549  a-d 0 /110  b-e 6 /19  a-d 19 /2  a-d 7 /22  abc 7 /15  b-d CHEN238 47 

0 /1644  bcd 0 /122  a-e 0 /16  de 39 /1  bcd 0 /41  fg 0 /12  cd CHEN233 84  

7 /2906  ab 3 /116  a-e 6 /21  a 50 /2  abc 7 /24  a 7 /17  a CHEN310 49 

0 /2041  a-d 0 /109  b-e 6 /17  a-e 74 /1  a-d 7 /20  a-d 7 /13  a-d CHEN152 50 
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  کینواژنوتیپ   50 ن صفات مورد بررسی درضرایب همبستگی بی  -3جدول ضمیمه 

 ردیف صفات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0/690** 0/692** 0/935** 0/ 170  0/691** 0/761** 0/876** 134/0  202/0  830/0  085/0  102/0  083/0  081/0 روز تا سه برگیتعداد  1   1  

0/091 0/093 0/086 -0/183 0/ 930  0/146 030/0  0/ 011 ذینروز تا تشکیل گل آتعداد   1 **0/859 **0/845 **0/828 **0/807 0/091   2  

0/095 0/ 940  0/079 -0/052 0/095 0/ 800 روز تا رنگی شدن گل آذینتعداد    1 **0/922 **0/907 **0/901 0/008 0/185 048 /0   3  

0/088 0/ 870  0/102 -0/058 0/088 0/ 830 نیتا گرده افشاروز تعداد     1 **0/919 **0/911 0/008 0/152 0/054   4  

0/ 790  0/ 780  0/090 -0/057 0/ 790  0/ 107  0/ 340  0/ 171   5 تعداد روز تا شیري شدن     1 **0/914 0/022 

0/ 830  0/ 740  0/093 -0/ 510  0/082 0/074 0/ 310  0/ 131   6 تعداد روز تا خمیري شدن      1 0/018 

تا رسیدگی فیزیولوژیکتعداد روز        1 0/200 0/112 *0/254 0/193 0/088- 0/190 0/193 0/198  7  

0/008 -0/ 030  0/ 612 متر)(سانتی ارتفاع بوته        1 0/131 0/074- 0/002 0/158   8  

0/668** 0/677** 0/867** 0/ 340 در بوته تعداد خوشه         1 **0/718 **0/676   9  

)متری (سانتیاصل طول خوشه          1 **0/702 0/154- **0/733 **0/762 **0/703  10  

0/925** 0/938** 0/737** -0/ 870 (گرم) هوزن هزار دان           1   11  

-0/ 780   12 درصد ساپونین (%)            1 0/007 0/087- 

  13 درصد پروتئین (%)             1 **0/677 **0/669

ر هکتار)(کیلوگرم د عملکرد دانه              1 **864 /0  14  

ص برداشتشاخ               1  15  

  درصد. 1و  5سطوح در  دارترتیب معنی* و ** به



 

)24( 

 

 


